Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
vattenverksamheter (M 2012:01)

Dir.
2012:60

Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2012
Utvidgning av uppdraget
Regeringen beslutade den 4 april 2012 kommittédirektiv om
översyn av reglerna om vattenverksamheter (dir. 2012:29).
Utredningen om vattenverksamheter får nu även i uppdrag
att analysera 4 kap. 6 § miljöbalken och om utredaren bedömer
att det bakomliggande syftet med bestämmelsen inte uppnåtts
föreslå de ändringar som behövs för att uppnå ett väl fungerande skydd mot utbyggnad och ändrad vattenföring i de vatten
som i dag omfattas av bestämmelsen. Sådan analys ska särskilt
belysa om det är ändamålsenligt att upphäva 4 kap. 6 § tredje
stycket miljöbalken och konsekvenserna av detta.
Detta deluppdrag ska redovisas senast den 31 december
2012.
Förbudet mot utbyggnad av vattenkraft i vissa vattendrag
Bestämmelserna i 4 kap. 6 § miljöbalken innehåller ett förbud
mot vattenkraftutbyggnad i vissa älvar, älvsträckor och andra
vattendrag. Förbudet avser vattenreglering och vattenöverledning för kraftändamål. I första stycket anges de älvar, älvsträckor och andra vattendrag med tillhörande käll- och biflöden
som är undantagna från vattenkraftutbyggnad. Förbudet innefattar bl.a. de fyra s.k. nationalälvarna – Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven. Enligt andra stycket skyddas
vissa ytterligare älvsträckor. I dessa fall avser förbudet mot vattenkraftutbyggnad själva älvsträckorna, inte käll- och biflöden.
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Tredje stycket möjliggör undantag från utbyggnadsförbudet i
första och andra styckena. Undantaget gäller vattenverksamhet
som förorsakar endast obetydlig miljöpåverkan.
I förarbetena till 4 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken (prop.
1997/98:45, Del 2, s. 41) nämns som exempel på när denna
undantagsbestämmelse bör kunna tillämpas smärre åtgärder
som hänför sig till redan gjord utbyggnad t.ex. ersättningsbyggnader till ett befintligt kraftverk och ombyggnader eller effektiviseringar, under förutsättning att inverkan på naturmiljön inte
ökar i nämnvärd omfattning. Vidare anges att tredje stycket inte
hindrar att medgivande lämnas även till nya vattenkraftsprojekt,
men att det emellertid torde vara utomordentligt få helt nya projekt som har endast obetydlig miljöpåverkan.
Under senare år har tillståndsmyndigheterna hanterat ett
drygt tiotal ansökningar om lagligförklaring och tillstånd till
ombyggnation och utvinning av vattenkraft i de älvar, älvsträckor och andra vattendrag som omfattas av skyddet i 4 kap.
6 § miljöbalken. Samtliga dessa ansökningar avser önskan om
ökat kraftuttag och ändrad vattenföringen i förhållande till nuvarande kraftproduktion. Det verkar alltså finnas ett fortsatt
exploateringstryck inom dessa områden. Det har mot denna
bakgrund ifrågasatts om den nuvarande utformningen av 4 kap.
6 § miljöbalken lever upp till den avsedda skyddsnivån och
utgör ett tillräckligt skydd mot fortsatt exploatering för kraftändamål.
Uppdraget att analysera 4 kap. 6 § miljöbalken
Utredaren ska analysera tillämpningen av 4 kap. 6 § miljöbalken i relation till det syfte med bestämmelsen som uttryckts i
förarbetena. Om utredaren bedömer att det bakomliggande
syftet med bestämmelsen inte uppnåtts, ska utredaren föreslå de
ändringar som behövs för att åstadkomma ett väl fungerande
skydd mot utbyggnad och ändrad vattenföring i de vatten som i
dag omfattas av bestämmelsen. Utredaren ska särskilt belysa
om det är ändamålsenligt att upphäva 4 kap. 6 § tredje stycket
miljöbalken och konsekvenserna av detta. I uppdraget ingår inte

3

att se över vilka älvar, älvsträckor och andra vattendrag som ska
omfattas av bestämmelsen.
Konsekvenser och samråd
Det som sägs om konsekvenser och samråd i utredningens
huvuddirektiv (dir. 2012:29) gäller också för detta särskilda
uppdrag.
Redovisning av uppdraget
Den del av uppdraget som omfattas av dessa tilläggsdirektiv ska
redovisas i ett delbetänkande till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 december 2012.
(Miljödepartementet)

